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COP17 – Visão Geral e Prioridades 
Dr. Alfredo Vergara, CDC 

Comentários e P&R 

 MISAU, PNCT 
o Disse que existem desafios no transporte de amostras para diagnóstico de TB sensível e 

multirresistente relativamente à localização dos laboratórios de referência, e perguntou 
como é que o COP17 vai endereçar este desafio. 

o Notou que retenção em tratamento dos pacientes com TB multirresistente é muito 
preocupante, e que o sistema perde mais de metade dos pacientes (desaparecidos e 
mortes). Perguntou de que forma o PEPFAR pode contribuir para a solução desta 
situação. 

 CDC, Dr. Alfredo Vergara - Reconheceu o grande desafio levantado pela TB 
multirresistente notando que internacionalmente ainda não se fala muito desta 
situação, mas que a evolução da doença é preocupante. 

 Adiantou que um workshop está a ser preparado para definir um 
conjunto de acções coordenadas para responder a estes desafios, 
considerando diferentes fontes de financiamento, FG, BM, PEPFAR. Este 
workshop deverá idealmente acontecer até ao final do ano 

 CDC, Dr. Hanifa Raman – Em relação ao sistema de referenciamento de 
amostras, adiantou que algumas províncias estão já a utilizar os sistemas de 
referenciamento no âmbito do programa HIV e a ideia estes sejam expandidos 
para outras províncias.  

 Disse também que que em relação ao apoio psicossocial para a melhoria 
da retenção dos pacientes seria importante utilizar as estruturas já 
criadas para a área do HIV. A componente comunitária é também 
importante e o DOT comunitário deve ser reforçado para melhorar a 
resposta. 

 FGH  
o Em relação ao fortalecimento de sistemas e à avaliação SARA, perguntou qual é o apoio 

que vai ser pedido aos parceiros do PEPFAR? 
 CDC, Dr. Alfredo Vergara – Respondeu que a componente de apoio aos sistemas 

faz parte do financiamento que os parceiros recebem, e é, por exemplo, dirigido 
à melhoria de infra-estruturas. Embora o foco principal da acção dos parceiros 
não seja este, eles têm vindo ao longo dos anos a fazer um trabalho muito bom 
em termos da melhoria das infra-estruturas, ao nível de água e de electricidade, 
por exemplo. Existe financiamento previsto no COP17 para a continuidade deste 
tipo de actividades, e 15 milhões específicos para a província da Zambézia. 

 CoVida 
o Pediu informações sobre as iniciativas ACT e DREAMS 

 CDC, Dr. Alfredo Vergara – Respondeu que são áreas programáticas de grande 
interesse e importância. O programa DREAMS expandiu-se para um novo 



distrito na Zambézia (Nicoadala), e a ideia é utilizar as lições apreendidas e os 
sucessos deste programa para expansão a nível nacional. Já o programa ACT foi 
integrado de forma geral nas intervenções do COP. 

 Província Zambezia, DPS 
o Pediu uma explicação sobre o plano de expansão de locais para acesso ao TARV. 

 CDC, Dr. Alfredo Vergara – Respondeu que o que se está a tentar fazer é 
optimizar a provisão de serviços. Apontou a necessidade de se olhar com muita 
atenção para os locais onde existe a maior demanda e perceber as melhores 
maneiras de prover TARV aos utentes. Existem desafios em termos das 
estimativas populacionais e do número de pessoas que vivem com HIV, uma vez 
que não são de alta fiabilidade, mas é esperada uma melhoria ao longo do 
próximo ano com o novo censo populacional e também com os dados do 
IMASIDA. Onde haja necessidade, terão de ser criadas condições de provisão de 
serviços, seja através de clínicas moveis, expansão de clínicas com serviços de 
TARV, aumento de horários de funcionamento, etc. Por outro lado, não se trata 
apenas de expandir o acesso ao TARV, mas também os serviços de cuidados 
adequados.  

 SCIP Zambezia 
o Considerando que a província da Zambézia vai passar a ter três parceiros clínicos, 

perguntou como passaria a ser feita a coordenação das acções destes três 
intervenientes? 

 CDC, Dr. Alfredo Vergara – Adiantou que na próxima semana vai ser organizada 
uma reunião conjunta na Zambézia (MISAU, DPS, SDSMAS, PEPFAR, parceiros) 
para se definir o plano de acção. Vai ser, por isso, criada uma oportunidade 
importante para se perceber como melhor coordenar a acção de todos os 
intervenientes. A ideia é também criar um comité coordenador provincial para 
monitorar a implementação do programa a nível mensal, e um outro comité 
coordenador de nível central que se deverá reunir a cada três meses.  

Direcção Estratégica do MISAU – Recursos Humanos 
Dr. Norton 

Comentários e P&R 

 PLASOC 
o Perguntou sobre a razão da ausência da saúde ocupacional na apresentação, e disse que 

nos outros países da região a TB é considerada como uma doença ocupacional? Disse 
ainda que em Moçambique os mineiros contraem TB na Africa do Sul, mas que não têm 
apoio legal do MISAU. 

 MISAU, Dr. Norton – Disse que o organograma apresentado mostra os 
diferentes departamentos, mas que é ao nível da Saúde Pública que esta 
questão se enquadra, e se estão a fazer investimentos em termos de 
especialização médica nesta área. 

 CDC 
o Em relação aos sistemas de informação e de dados e os desafios que levantam aos RH 

das unidades sanitárias, qual é a visão do MISAU?  
 MISAU, Dr. Norton –Os sistemas de gestão de recursos humanos ou os sistemas 

globais de gestão de saúde vão contar com um reforço de recursos humanos 
que permitam a sua operacionalização. 

 Província de Gaza, DPS 



o Sobre a retenção de funcionários, adiantou que só no primeiro semestre perderam 10 
enfermeiras de saúde materno infantil. Adiantou também que existem funcionários que 
querem sair para outros empregos, mas que esta saída está a ser impedida, o que 
provoca problemas de desmotivação. 

 MISAU, Dr. Norton – Disse que esta é uma preocupação reconhecida e que 
exige o desenvolvimento de uma estratégia de retenção e de atracção de 
recursos humanos. Este trabalho está a ser feito por uma consultora, que irá 
procurar receber contributo de todos. 

 PSN 
o Perguntaram sobre o objectivo do MISAU em relação ao pessoal de suporte. 

 MISAU, Dr. Norton – Disse que existe uma avaliação que mostra que o MISAU 
tem mais pessoal de apoio de apoio do que profissionais de carreira. A redução 
do pessoal de apoio vai resultar de um processo natural de perdas, mas também 
do processo de requalificações de algumas melhorias. 

 MISAU, DEPROS 
o Comentou que a gestão de recursos humanos não é uma questão única do MISAU, mas 

um esforço conjunto para o qual todos os parceiros devem contribuir.  
 

PAINEL – Fortalecimento dos Sistemas de Saúde 
 

 PLASOC 
o Consideraram que a maior parte do pessoal que é capacitado para usar sistemas 

electrónicos não são seguidas pelo MISAU e isso faz com que a qualidade da informação 
que eles recolhem não seja a melhor, tudo num contexto de constante mudança de 
sistemas.  

o Indicaram que existe a necessidade de ter um sistema único para a colecta de dados. 
Adiantaram que as OCBs que colectam informação veem-se confrontadas com 
mudanças de sistema sobre os quais não receberam formação.  

 EGPAG 
o Perguntaram sobre a perspectiva do MISAU de desenvolver um documento orientador 

para o uso de sistemas de informação. Na Zambézia, por exemplo, existia um mapa 
sanitário que permita à DPS priorizar recursos.  

 MISAU – explicou que a definição do guião de modelo único tem gerado 
discussões o que tem provocado atrasos no processo. No entanto, existe hoje 
uma visão mais clara e coordenada sobre o caminho a seguir e isso vai permitir 
avançar com o desenvolvimento deste guião em breve.   

 PLASOC 
o Sugeriram que fosse acrescentado aos pilares apresentados o da Governação (comités 

comunitários, p.e) e o da Prestação de Serviços (qualidade).  
o Consideraram que o exercício relativo à harmonização dos subsídios dos educadores de 

par é um bom princípio, mas ainda é parcial e deve ser alargado às diferentes 
intervenções de saúde. 

o Apontaram a necessidade de incluir nesta análise os impactos das alterações climáticas, 
que afectam a capacidade do sistema em prover serviços. 

 Província de Nampula, DPS 
o Seria bom que os profissionais de saúde fossem treinados para a manutenção dos 

sistemas electrónicos de gestão, uma vez que neste momento estamos muito 



dependentes da intervenção dos parceiros. 

 CHAI 
o Sobre o ciclo de gestão de stocks, indicaram que o programa de nutrição tem 

dificuldades. Sugeriram se seria possível usar um sistema semelhante ao dos RTKs nesta 
área. 

Sessão da Tarde com apresentações das províncias de Maputo Cidade, Nampula e Zambézia 

Comentários e P&R 

 USAID 
o Pediram explicação sobre a proposta de comunicação de resultados de carga viral 

através whatsup? 
 Maputo Província, explicaram que foi dado a cada clínico a meta da detecção de 

um caso de falha terapêutica por dia.   
 Adiantaram que os resultados de teste de carga viral estão a ser comunicados 

por via de email. 
 O reporte por via do whatsup é dirigido ao técnico do laboratório para 

certificação de comprimento de metas. 

 MISAU 
o Recomendou que para as províncias de Nampula e Maputo C. os indicadores 

problemáticos apresentados deveriam ser incluídos no processo intensivo de melhoria 
intensiva de qualidade de dados. 

 MISAU  
o Melhoria da retenção precoce da mulher grávida no TARV foi destacada na província de 

Nampula. Qual vai ser o plano de acção? 
 Aumentar acompanhamento da mulher grávida ao longo da sua transição pelos 

serviços pre-natal e pós-parto. 
 Aumento de iniciativas de motivação e criação de “padrinho” na US que apoiam 

na recepção e no acompanhamento de casos  
 

 CDC 
o No seguimento da apresentação da província de Nampula, explicou que o país só está a 

reportar resultados de carga viral acima e abaixo de 1000 cópias/ml.  

 USAID 
o Comentaram que umas das soluções apresentadas pela província foi o aumento do 

número de conselheiros no SMI. Perguntaram como é que isto pode ser utilizado à luz 
dos desafios de RH apresentados no painel da manhã. 

 MISAU 
o Em termos de boas práticas, foi recomendado a criação de mais grupos GAAC na 

província da Zambézia para melhorar acesso dos utentes aos serviços.  
o Por outro lado, a retenção precoce no processo de melhoria de mulheres grávidas e 

lactantes tem como estratégia a aproximação dos parceiros para evitar desistências e 
estratégia de apadrinhamento. 

 MISAU,  
o Pediu-se que as três províncias que apresentaram comentassem uso do SESP no 

acompanhamento de pacientes faltosos 
 Zambézia – Disse que é um instrumento importante para fazer o 

acompanhamento. As normas dizem que é possível fazer o acompanhamento 
até 500 pacientes usando livros de registo. A partir daí é muito difícil. 



Recomendaram que este instrumento deveria ser adoptado em todas as US 
porque com a simples impressão de uma lista consegue-se dar seguimento aos 
casos de pacientes faltosos. 

 Nampula – Indicaram que o SESP é um instrumento importante para o 
seguimento de pacientes. As limitações encontradas referem-se com a 
necessidade de desenvolvimento de formação de pessoal no uso. 

 A cidade de Maputo indicou que este sistema, e é com base com base a 
impressão destas listas que estamos a acompanhar os casos dos pacientes 
faltosos.  

o Boas práticas das outras províncias 
 Manica - Fazem triangulação de dados, porque, por vezes, os dados de um só  

podem não estar correctos.  
 Cabo Delgado – falaram sobre INFOMOVEL, plataforma que foi implementada 

em Angoche em Dezembro de 2015. Fizeram comparação um ano depois nos 
indicadores previamente indicados (caso índex e retenção). Concluíram que a 
retenção nas US em Montepuez melhorou de 54% para 73%. Notaram que a 
positividade dos testados a partir do caso índex não diferia muito da testagem 
na comunidade porta a porta (4 a 5%). Essencialmente, a abordagem teve bons 
impactos na retenção. Neste momento, estão a testar esta estratégia mas sem 
recurso ao uso do telemóvel. Ainda que a retenção tenha melhorado em 
Montepuez, consideram que outras abordagens devem ser implementadas uma 
vez que esperavam que esta estratégia de seguimento ao nível comunitário 
deveria ter tido um maior impacto nas taxas de retenção. 

 Tete – Na província de Tete, indicaram que o uso de agendas para ligação e 
guias de referência e contra referência vai impactar positivamente a testagem. 
Nos cuidados e TARV, consideraram que os arquivos de madeira iriam melhorar 
gestão de sistema.  

 Sofala - Dispensa de ARV durante 24 horas está a ser testada em 4 unidades 
sanitárias e a ideia é expandir. Nada mudou em termos de HR, uma vez que o 
técnico já lá estava a trabalhar nesse período e só passou a dispensar também 
TARV. Apresentou boa prática relacionada com clinicas nocturnas com serviços 
TARV. Apresentou boa prática sobre uso de táxis para transporte de amostras 
de CV e medicamentos. Comité TARV provincial tem uma taxa de concordância 
nacional superior a 80%.  

 

 

 


